บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
2S Metal Public Company Limited

ื เชญ
ิ ประชุมสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2559
ของ
บริษ ัท 2 เอส เมท ัล จําก ัด (มหาชน)

ที่ 2S_BoD004/2559

วันที่ 8 มีนาคม 2559

เรือ
่ ง

ิ ประชุมสาม ัญผูถ
ขอเชญ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2559

เรียน

ท่านผูถ
้ อ
ื หุน
้ บริษ ัท 2 เอส เมท ัล จําก ัด (มหาชน)

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2558
รายงานประจําปี 2558 ในรูปแบบ CD ROM 1 แผ่น
่ ให ้กลับเข ้าดํารงตําแหน่ง
ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นของกรรมการทีค
่ รบวาระและได ้รับการเสนอชือ
เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีประจําปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทน
หนังสือมอบฉั นทะ (แบบ ข.)
ข ้อมูลกรรมการอิสระทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้เป็ นผู ้รับมอบฉั นทะแทนผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่สามารถเข ้าร่วม
ประชุม พร ้อมคํานิยามของกรรมการอิสระ
เงื่อนไข หลัก เกณฑ์ และวิธป
ี ฏิบัต ใิ นการเข ้าร่ว มประชุม การมอบฉั น ทะ และการออกเสีย ง
ลงคะแนน
ข ้อบังคับบริษัท เกีย
่ วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
แบบคําขอรายงานประจําปี เป็ นรูปเล่มสิง่ พิมพ์
แผนทีส
่ ถานทีจ
่ ัดการประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม

ด ้วยทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกําหนดนัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2559 ในวันพฤหัสบดีท ี่ 7
้ 4, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่ง
เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห ้องสาทร 2, อาคารคิวเฮ ้าส์ ลุมพินี ชัน
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :ทั ง้ นี้ จากการที่บ ริษั ทเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ล่ว งหน า้ โดยประชาสัม พั น ธ์
หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th เมือ
่ วันที่ 18 ธันวาคม 2558- 10 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฎว่าไม่
มีผู ้ใดเสนอวาระเพือ
่ พิจารณาล่วงหน ้าแต่อย่างใด
วาระที่ 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจําปี 2558
้ ในวันที่ 10 เมษายน 2558
ข ้อเท็ จ จริงและเหตุผ ล การประชุมใหญ่ส ามัญผู ้ถือหุ ้นปี 2558 ได ้จั ดขึน
โดยมีสําเนารายงานการประชุมแนบมาพร ้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 1)
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป

วาระที่ 2

พิจารณาร ับทราบผลการดําเนินงานของบริษ ัทฯในรอบปี 2558
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ดังปรากฏอยูใ่ นรายงาน
ประจําปี 2558 (สิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 2) ทีไ่ ด ้จัดส่งให ้กับผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
2558

วาระที่ 3

ํ หร ับปี 2558 สน
ิ้ สุด ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2558
พิจารณาอนุม ัติงบการเงินสา
่ ขออนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล เพือ
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามทีป
2558 สิน
่ รากฏในหัวข ้องบการเงิน ของรายงานประจําปี 2558 (สิง่
ทีส
่ ่งมาด ้วย 2)
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญ ชีแ ละผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแล ้ว
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ
้ สุด วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ดั ง ปรากฏในรายงานประจํ า ปี 2558 ที่ไ ด ้จั ด ส่ง มาพร ้อม
สํ า หรั บ ปี สิน
หนังสือเชิญประชุม
วาระที่ 4

พิจารณาอนุม ัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดําเนินงานปี 2558
่ ําหนดให ้จ่ายในอัตราไม่ตํ่ากว่าร ้อย
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล จากนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯทีก
ละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย และเงิน สะสมอื่น ๆ ตามที่บ ริษั ทฯกํ า หนด ทั ง้ นี้ก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผลดั ง กล่า วอาจมีก าร
เปลีย
่ นแปลงขึน
้ อยูก
่ ับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจํ าเป็ นและความเหมาะสม
อืน
่ ๆ ในอนาคต ตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯเห็นสมควร
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงิน
ทัง้ นี้ ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินประจํ าปี 2558 สิน
เฉพาะบริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจํานวน 29,539,308 บาท ประกอบกับบริษัทได ้มีการจัดสรรกําไรสะสม
เป็ นทุนสํารองครบในอัตราร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว ตามข ้อบังคับของบริษัทๆ
ดังนั น
้ จึงขอเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 จากกําไร
สุทธิในส่วนของธุรกิจทีไ่ ม่ได ้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) และกําไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตรา
หุ ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงิน 29,999,997.10 บาท ซึง่ คิดเป็ นร ้อยละ 101.6 ของกําไร
่ ณ วันกําหนด
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯในปี 2558 ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯซึง่ มีรายชือ
่ ตามมาตรา
สิทธิเพือ
่ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให ้รวบรวมรายชือ
225 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 15 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 28 เมษายน 2559
ข ้อมูลการจ่ายปั นผลในปี ทผ
ี่ า่ นมา
รายละเอียด

ปี 2556

ปี 2557

73.50

37.47

29.54

- จํานวนหุ ้น (ล ้านหุ ้น)

300

300

300

- กําไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐาน (บาท/หุ ้น)

0.25

0.14

0.10

- อัตราการจ่ายปั นผลต่อหุ ้น (บาท/หุ ้น)

0.12

0.10

0.10

- คิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายรวม (ล ้านบาท)

36.0

30.0

30.0

48.98

80.06

101.6

- กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล ้านบาท)

- คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลต่อกําไรสุทธิ (ร ้อยละ)

ปี 2558 (ปี ท ี่
เสนอจ่าย)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตจ
ิ ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558 ตามรายละเอียดทีก
่ ล่าวข ้างต ้น
วาระที่ 5

พิจารณาอนุม ัติแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
อ
่ อกตามวาระ
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 18 กําหนดให ้ “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุก
ครัง้ ให ้กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน ้อย 1 ใน 3 ถ ้าจํ านวนกรรมการทีจ
่ ะแบ่งออกให ้เป็ นสามส่วน
ไม่ได ้ก็ให ้ออกโดยจํานวนใกล ้ทีส
่ ด
ุ กับส่วน 1 ใน 3” โดยในปี นก
ี้ รรมการทีอ
่ อกตามวาระ ได ้แก่
1. นายสุรพล
สติมานนท์
รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
2. นางสาวบุญศรี ปั ญญาเปี่ ยมศักดิ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
3. นายปรีดา
วงศ์สถิตพร
กรรมการ

Notice_AGM 2016 Page 2 of 4

บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
2S Metal Public Company Limited
่ บุคคลเพือ
ทัง้ นี้ ตามทีบ
่ ริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอรายชือ
่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษัทล่วงหน ้า ตามหลักเกณฑ์ทไี่ ด ้เปิ ดเผยไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่วันที่ 18 ธันวาคม
่ บุคคลเพือ
2558 – 31 มกราคม 2559 ไม่ปรากฎผู ้ใดเสนอรายชือ
่ เข ้ารับคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ดั ง นั ้น จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนครั ้ง ที่ 1/2559 เมื่ อ วั น ที่ 16
กุมภาพันธ์ 2559 ได ้พิจารณาคุณสมบัตก
ิ รรมการและกรรมการอิส ระทีอ
่ อกตามวาระ โดยดูถงึ ความ
เหมาะสมด ้านคุณวุฒ ิ ประสบการณ์และผลงานในปี ทีผ
่ ่านมา รวมทัง้ คุณสมบัตต
ิ ามกฎหมายทีก
่ ําหนด
ไว ้ ซึง่ บุค คลทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู ้มีค วามรู ้ ความสามารถ ร่ว มกันกํา กับดูแ ลกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัท จึงมีมติให ้นํ าเสนอทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีค
่ รบวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข ้า
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง่
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษั ทเห็ น ชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน ให ้เสนอทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นแต่งตัง้ กรรมการทีค
่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3
ท่า น กลับ เข ้าดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการของบริษั ทต่อไปอีก วาระหนึ่ง (รายละเอีย ดเกีย
่ วกับกรรมการ
ปรากฏตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 3)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุม ัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559
ิ ธิได ้รับค่าตอบแทน
ข ้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 34 กําหนดให ้กรรมการมีสท
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย
้ ประชุม บํ าเหน็ จ โบนั ส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน
่
ซึง่ สุดแล ้วแต่ทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะกําหนด
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได ้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถ
โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันทีม
่ ข
ี นาดใกล ้เคียงกัน ประกอบกับกิจการมี
การขยายธุรกิจลงทุนในบริษัทย่อยเพิม
่ ภาระกิจของกรรมการจึงเพิม
่ ขึน
้ จากหลายปี ทีผ
่ ่านมา จึงมีมติ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ ม่ได ้มีฐานะเป็ นผู ้บริหาร ประจําปี 2559 ในรูปแบบเงินเดือน คือ สําหรับ
ประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบีย
้
ประชุมแต่ละครัง้ 15,000 บาทต่อท่าน สําหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดําเนินงาน
ของบริษัทปี 2559 แต่ทงั ้ นีจ
้ ํานวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล ้านบาท
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษั ทเห็ น ชอบตามคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน ให ้เสนอทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ ม่ได ้มีฐานะ
เป็ นผู ้บริหาร ประจําปี 2559 เป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 4.00 ล ้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงินเดือน ค่าเบีย
้ ประชุม
และค่าตอบแทนพิเศษดังรายละเอียดข ้างต ้น ทัง้ นี้ ขอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นมอบหมายให ้คณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสให ้แก่กรรมการทุกท่านตามทีเ่ ห็นสมควร

วาระที่ 7

ี ระจําปี 2559
พิจารณาอนุม ัติแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญช ี และกําหนดค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชป
ข ้อเท็ จ จริง และเหตุผ ล คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจ ารณาแล ้วเห็ น สมควรแต่งตัง้ นายสมคิด เตีย
ตระกูล ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนั นต์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่
3322 หรือนางสาวศันสนีย ์ พูลสวัสดิ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่ วศรีสกุล
ผู ้สอบบั ญ ชีรั บ อนุ ญ าตเลขที่ 6624 แห่ง บริษั ท แกรนท์ ธอนตั น จํ า กัด เป็ นผู ้สอบบั ญ ชีข องบริษั ท
สําหรับปี 2559 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี เป็ นจํ านวนเงิน 1,090,000 บาทต่อปี ซึง่ ไม่รวม
ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ในการสอบบัญชี เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบีย
้ เลีย
้ ง ค่าทีพ
่ ัก เป็ นต ้น กําหนดให ้จ่ายตาม
่
่
จํานวนทีเ่ กิดขึน
้ จริง (ถ ้ามี) รายละเอียดปรากฎตามสิงทีส
่ งมาด ้วย 4
ซึง่ ผู ้สอบบัญชีทเี่ สนอมานัน
้ ไม่มค
ี วามสัมพันธ์หรือมีสว่ นได ้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู ้บริหาร ผู ้
ถือหุ ้นใหญ่ หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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บริษัท 2 เอส เมทัล จํากัด (มหาชน)
2S Metal Public Company Limited
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีตาม
่ ดังทีก
รายชือ
่ ล่าวมา โดยกําหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีประจํ าปี 2559 เป็ นจํ านวนเงิน 1,090,000
บาท
อนึง่ ขอแจ ้งทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบเพิม
่ เติมว่า ตามมติทป
ี่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี 2558 ได ้อนุมัต ิ
้
ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีปี 2558 ในจํานวนเงิน 810,000 บาทนัน
้ เนือ
่ งจากบริษัทได ้มีการลงทุนเข ้าซือ
หุ ้นสามัญในบริษัทจดทะเบียนจัดตัง้ ภายใต ้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมี
ค่าสอบบัญชีเพิม
่ ขึน
้ รวมเป็ นจํ านวน 1,410,000 บาท เพือ
่ ทํ าการตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยดังกล่าว
สําหรับจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทปี 2558
วาระที่ 8

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

จึง ขอเรีย นเชิญ ท่า นผู ้ถือ หุ ้นโปรดเข ้าร่ว มประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดัง กล่า วข ้างต ้น ท่า น
สามารถติดต่อลงทะเบียนเพือ
่ เข ้าร่วมประชุมได ้ตัง้ แต่เวลา 09.30 น. เป็ นต ้นไป หากท่านผู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข ้าร่วม
ประชุมด ้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตัง้ ผู ้อืน
่ เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉั นทะให ้บุคคล
่ ใน
อืน
่ หรือ มอบฉั น ทะให ้กรรมการอิส ระของบริษั ทฯ เข ้าร่ว มประชุม แทนได ้ โดยกรอกข ้อความและลงลายมือชือ
หนังสือมอบฉั นทะ (แบบ ข) ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วย 5 ทีแ
่ นบมาพร ้อมหนังสือฉบับนี้ และมอบให ้เจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัทฯ
ก่อนเริม
่ การประชุม สําหรับท่านผู ้ถือหุ ้นทีต
่ ้องการหนังสือมอบฉั นทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ss.co.th
่ ผู ้มีสท
ิ ธิเข ้าร่วมการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2559
อนึง่ คณะกรรมการบริษัทฯได ้กําหนดรายชือ
่ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตห
ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 (Record Date) และให ้รวบรวมรายชือ
ิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธป
ี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมบัต ิ ลีสวัสดิต
์ ระกูล)
กรรมการ
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